
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IX. 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 11. března 2016, s termínem dodání 
stanovisek do 11. dubna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D K návrhu zákona, k novelizačnímu bodu 1 - dle Legislativních pravidel 
vlády (čl. 55 odst. 5) se text v poznámkách pod čarou samostatně 
zpravidla nenovelizuje. Pokud i přes toto upozornění budete trvat na 
novelizaci, doporučujeme následující znění novelizačního bodu: „V 
poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2015/2376 
ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud 
jde o povinnou automatickou výměnu informace v oblasti daní“.“ 

Vysvětleno. 
S ohledem na článek 2 odst. 1 směrnice, musí transpoziční předpis 
obsahovat odkaz na směrnici. Tento požadavek není možné ignorovat, 
a sám o sobě bez dalšího není ani v rozporu s článkem 55 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, protože ty samy připouští odchylku 
(slovo „zpravidla“). 
S ohledem na formulaci poznámky pod čarou, ve znění zákona 
č. 105/2016 Sb., se jeví jako vhodnější formulace uvedená v návrhu 
zákona. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. D K návrhu zákon, k novelizačnímu bodu 3 – v § 13rb odst. 5 
doporučujeme upravit větu následovně: „Pro účely odstavce 4 postačí, 
pokud se osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, které je předběžné 
daňové rozhodnutí určeno, má k přeshraniční transakci nepřímý vztah. 

Vyhověno jinak. 
Bylo vypuštěno slovo „se“. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. D V předkládaném materiálu zcela chybí platné znění vybraných částí 
zákonů s vyznačením navrhovaných změn. 

Bere se na vědomí. 
Platné znění omylem nebylo vloženo do systému eKlep. 
Platné znění bylo doplněno do materiálu. 

9. Ministerstvo vnitra 1. D K čl. I bodu 3 – k § 13rd odst. 1 písm. a) a k): 
V předmětných ustanoveních je používán výraz „identifikační údaje“ 
(dotčené) právnické osoby či jednotky bez právní osobnosti, není však 
vymezeno, o jaký konkrétní okruh údajů se jedná. Příslušná definice 
přitom není obsažena ani na jiném místě zákona č. 164/2013 Sb. a není 
ani v daňovém řádu. 
Doporučujeme proto upřesnit, jaké údaje má předkladatel v daném 
případě na mysli. 

Vyhověno. 
Identifikační údaje budou obsaženy v prováděcím nařízení ke směrnici. 
Tato skutečnost byla doplněna do důvodové zprávy. 

9. Ministerstvo vnitra 2. D K čl. II bodu 4: 
Přestože chápeme důvody, které předkladatele vedly k zařazení 
předmětného ustanovení, dle našeho názoru ve skutečnosti nejde o 
přechodné ustanovení k nynějšímu návrhu, neboť neřeší vztah stávající 
a nyní navrhované právní úpravy, nýbrž dvou právních úprav 
obsažených v jiném zákoně, tedy zákoně č. 105/2016 Sb., který 

Vysvětleno. 
Obě řešení, jak to zvolené v rámci předloženého návrhu zákona, tak 
řešení navrhované Ministerstvem vnitra, jsou problematická. S ohledem 
na to, že se novela zákona stává integrální součástí předpisu, který je 
novelizován, se nepovažuje za vhodné novelizovat přechodná 
ustanovení doprovázející novelu. Přechodná ustanovení sama se sice 
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aktuálně nabyl platnosti a účinnosti. 
Proto dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější a legislativně 
čistější v tomto specifickém případě přistoupit k jinak výjimečnému 
kroku, tedy novelizaci přechodného ustanovení již účinného zákona č. 
105/2016 Sb. Ostatně podle čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
se přechodná ustanovení nenovelizují „zpravidla“. 

integrální součástí novely nestávají, ale i tak je dané řešení z pohledu 
předkladatele méně vhodné, než řešení obsažené v návrhu zákona. 
Protože se nabízejí dvě řešení, z nichž ani jedno není ideální, ale jedno 
je méně nevhodné, je vhodnější setrvat na umístění přechodného 
ustanovení v předloženém návrhu zákona. 

9. Ministerstvo vnitra 3. D Připomínky legislativně technické: 
K čl. I bodu 3 – k § 13rb odst. 5: 
Doporučujeme z důvodu zřejmé nadbytečnosti odstranit za slovem 
„pokud“ zájmeno „se“ a nahradit jej slovem „má“, které současně 
doporučujeme vypustit v poslední větě předmětného odstavce. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 4. D Připomínky legislativně technické: 
K důvodové zprávě - zvláštní část, k § 13rb odst. 4: 
V první větě posledního odstavce doporučujeme odkaz na § 13 odst. 1 
nahradit odkazem na § 13 odst. 4 písm. a), neboť předkladatel jej má, 
s ohledem na jeho obsah, zřejmě na mysli. 

Vysvětleno. 
Jde o odkaz na transpozici pojmu „daňový rezident“ ve stávající právní 
úpravě, obsažené v § 13 odst. 1. Navíc § 13 odst. 4 neobsahuje písmeno 
a). 

9. Ministerstvo vnitra 5. D Připomínky legislativně technické: 
K důvodové zprávě - zvláštní část, k § 13rc odst. 3: 
V poslední větě posledního odstavce doporučujeme nahradit sousloví 
„předběžných daňových rozhodnutí“ nahradit souslovím „předběžných 
posouzení převodních cen“, neboť s ohledem na věcnou náplň odstavce 
3 příslušného ustanovení jej má předkladatel zřejmě na mysli. 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D V odůvodnění k § 13 ra) odst. 2 návrhu zákona doporučujeme uvést, 
zda se navrhovaná automatická výměna informací vztahuje také na 
informace, které mají výlučný vztah k podnikajícím fyzickým osobám. 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1. Z K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Požadujeme sjednotit ZZ RIA, která je bezdůvodně rozdělena  
do dvou samostatných částí. RIA se provádí k návrhu právního 
předpisu jako celku a má poskytnout souhrnnou představu o jeho účelu  
a dopadech, včetně možných alternativ zvoleného řešení. Odlišný 
přístup (tj. rozdělení ZZ RIA na samostatné části, pouze se společným 
shrnutím) lze ve výjimečných případech připustit u sběrných novel 
obsahujících výrazně různorodou a vzájemně nesouvisející 
problematiku, jejíž jednotlivé části jsou vedeny samostatnými cíli a 
mají odlišné dopady. Nikoli však ve vztahu k právní úpravě řešící 
jednotnou problematiku, resp. jejím dílčím aspektům, jak je tomu 
v daném případě, kdy je zpracována samostatná ZZ RIA jednak k 
navrhované právní úpravě jako takové (zavedení či nezavedení 
automatické výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích 
s přeshraničním prvkem = provedení či neprovedení transpozice), 
jednak k jednomu konkrétnímu aspektu této úpravy (využití či 
nevyužití konkrétní výjimky umožněné transponovanou směrnicí = 
zavedení či nezavedení povinnosti jednorázově informovat o 
předběžných daňových rozhodnutích z minulosti týkajících se malých a 

Vyhověno jinak. 
Po konzultaci s připomínkovým místem byly kapitoly 1 a 5 až 8 
závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace sloučeny. V rámci nově 
sjednocené závěrečné zprávy bylo ponecháno členění podle 
jednotlivých témat v kapitolách 2 až 4, a to z důvodu odlišných variant 
přicházejících v úvahu u jednotlivých témat.  
 
Vyhověno. 
Kapitoly Definice problému a Popis cílového stavu byly upraveny. 
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středních podniků). Takovéto řešení snižuje přehlednost i logickou 
provázanost vyhodnocení navrhované úpravy jako celku; samostatná 
ZZ RIA k dílčímu aspektu úpravy, tj. shora popsané výjimce, je navíc 
nutně koncipována zcela uměle – formálně vykazuje stanovenou 
strukturu ZZ RIA, aniž by ji naplnila relevantním a smysluplným 
obsahem (cíl právní úpravy - určitého postupu - je vymezen jako 
stanovení tohoto postupu; jako problém, který má být řešen 
navrhovanou úpravou, jsou definovány problémy spojené s jednou 
z posuzovaných variant řešení; namísto rizika neřešení problému je 
uvedeno riziko marginálních dopadů tohoto řešení apod.). Celou 
navrhovanou úpravu je tudíž třeba vyhodnotit v rámci jedné ZZ RIA, 
s jednotným popisem cílů a dopadů této úpravy; k relevantnímu 
rozlišení jejích jednotlivých dílčích aspektů může logicky dojít u 
vymezení variant jejich řešení (alespoň obecně – v daném konkrétním 
případě, kdy jsou pro posouzení variant řešení obou otázek obsažených 
v samostatných ZZ RIA použita shodná kritéria, tj. zajištění 
transparentnosti a náklady státní správy, se jeví nejúčelnějším vymezit 
v souhrnné ZZ RIA varianty pouze na jedné úrovni, tj. – mimo jiné - 
zavedení automatické výměny informací o předběžných daňových 
rozhodnutích s využitím předmětné výjimky a bez něj).   

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

2 Z K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Požadujeme upřesnit vymezení cíle navrhované právní úpravy 
ve shrnutí ZZ RIA a dostatečně je provázat s definicí problému 
a popisem cílového stavu, popř. i dalšími relevantními částmi ZZ RIA. 
Z popisu cílů navrhované úpravy ve stávající podobě není zřejmé, čím 
konkrétně je dána „naléhavá potřeba zvýšit transparentnost v oblasti 
vydávání předběžných daňových rozhodnutí. Má-li souviset 
s problémem účelového vykazování nízkých příjmů daňových 
poplatníků za účelem mírného zdanění v zemi, jež předběžné 
rozhodnutí vydala, s důsledkem vykázání nízkých zdaňovaných příjmů 
v jiných zemích (popsaném v definici problému, stejně jako 
v důvodové zprávě a transponované směrnici), je třeba vysvětlit, jakým 
konkrétním způsobem zvýšená transparentnost, resp. navrhovaná 
úprava (tj. skutečnost, že správce daně v jiném státě bude o vydání a 
obsahu tohoto předběžného daňového rozhodnutí informován), daný 
problém eliminuje či minimalizuje, a to v závislosti na jeho příčinách. 
Tedy konkrétně – zda se předpokládá, že daný problém odstraní 
samotná transparentnost (neboť dosud byla předběžná daňová 
rozhodnutí vydávána zejména účelově v rámci daňové konkurence 
mezi státy), nebo zda (a v jakém rozsahu) bude nezbytné provádět 
související kontrolu aktivit daňových poplatníků, pro něž bylo příslušné 
rozhodnutí vydáno (neboť ti využívají korektních předběžných 
daňových rozhodnutí k nalezení nejvýhodnějšího daňového režimu a 
následné odpovídající  manipulaci s vykazovanými zisky); v tomto 

Vyhověno. 
Kapitoly Definice problému a Popis cílového stavu byly upraveny. 
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druhém případě je třeba vyčíslit i dodatečné náklady na tuto kontrolu, 
bez níž navrhovaná úprava nepovede k žádoucímu cíli. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

3. D Obecně  
Doporučujeme předložený materiál přizpůsobit požadavkům 
vyplývajícím z aktuálního znění (účinného od 3. 2. 2016), 
Legislativních pravidel vlády (LPV) a Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (OZ RIA). Podle něho tvoří ZZ RIA samostatnou část 
materiálu, nikoli přílohu důvodové zprávy (čl. 9 odst. 3 LPV)  
a zhodnocení korupčních rizik - stejně jako dalších dopadů v rozsahu 
čl. 9 odst. 2 písm. a) až c) a g) až j) LPV – se provádí v rámci ZZ RIA, 
přičemž do důvodové zprávy se uvede stručné shrnutí těchto závěrů 
(kapitola II část B bod 4 OZ RIA a čl. 9 odst. 3 LPV). 

Vyhověno. 
ZZ RIA byla upravena tak, aby byla samostatným dokumentem a do 
textu důvodové zprávy byly její závěry promítnuty. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

4. D Ke zhodnocení korupčních rizik 
Doporučujeme zaměřit hodnocení korupčních rizik na obsah 
navrhované úpravy, tj. konkrétní změny právního řádu, jež přináší 
předkládaná novela, v kontextu novelizovaného zákona  
o mezinárodní spolupráci při správě daní. Provedené zhodnocení 
korupčních rizik se vztahuje k obecné úpravě daňového práva  
a posuzuje jeho instituty a mechanismy, jež jsou ve vztahu  
ke konkrétní navrhované úpravě zcela irelevantní (úřední osoba 
v daňovém řízení, standardní opravné prostředky, kontrola zákonnosti 
rozhodnutí aj.). Pro úplnost upozorňujeme, že metodika hodnocení 
korupčních rizik byla – oproti její verzi využité v předloženém 
materiálu - aktualizována (dostupná na  
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-agenda/cia/Metodika-
hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf). 

Vyhověno.  
Text důvodové zprávy a závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
RIA byl upraven. 
 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

5. D k ZZ RIA  
Doporučujeme zvážit smysl zařazení návrhu varianty 2 – zrušení všech 
instrumentů, které mají být předmětem výměny. Tato varianta má 
zjevně odlišný účel (tj. částečné snížení nákladů spojených 
s dodržováním povinností vyplývajících z transponované směrnice), 
než varianta 1 sledující deklarovaný cíl navrhované úpravy,  
tj. zvýšení transparentnosti, což znemožňuje reálné porovnání nákladů 
a přínosů těchto variant ve vztahu k určitému účelu. Její formální 
porovnání s ostatními variantami navíc vyžaduje doplnění dalšího 
kritéria, jež je pro hodnocení přínosů a nákladů těchto variant 
irelevantní (právní jistota), a ztěžuje vzájemné posouzení nulové 
varianty a varianty 1. 

Vysvětleno. 
Varianta byla zařazena z důvodu toho, že jde o reakci na dotazy 
veřejnosti a je nutné vysvětlit, proč není její realizace vhodná. 
Závěrečná zpráva RIA mapuje myšlenkový proces předkladatele a 
popisuje proces hodnocení. Tato varianta byla v průběhu úvah nad 
problematikou navržena na základě dotazů veřejnosti a není vhodné ji 
vymazat, protože vede ke stanovenému cíli (ačkoli způsobem, který 
není preferovaný). 
 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

6. D ke shrnutí ZZ RIA  
Doporučujeme při identifikaci dopadů navrhované úpravy zachovat 
přijatelnou (a srovnatelnou) míru jejich relevance. Tvrzená existence 
sociálních dopadů – v konkrétní podobě předpokladu, že zvyšování 
transparentnosti správy daní (mezi správci daní navzájem, nikoli 

Vyhověno. 
Je pravdou, že široká veřejnost není v této věci dobře informována, 
neboť se jí problematika téměř netýká. Dopad tedy byl zúžen pouze na 
podnikající subjekty a byl zařazen do části věnující se dopadů na 
podnikatelské subjekty ve shrnutí ZZ RIA. 
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vlády ve vztahu k veřejnosti) bude mít (nespecifikovaný) pozitivní dopad 
na efektivitu daňového systému, a tudíž i posilování důvěry veřejnosti 
v systém veřejné správy (nezávisle na reálné míře její informovanosti) 
– je zavádějící. Pro úplnost je třeba uvést, že pokud by měl mít takto 
vágní, vzdálený a nejistý dopad v důsledku (pouze možného) zvýšení 
efektivity daňového systému význam v sociální oblasti, musel by se 
nutně projevit i v dopadech na veřejné rozpočty a na podnikatelské 
prostředí.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1.  Po stránce formální: 
Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění.  
Upozorňujeme předkladatele na nesplnění čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV, 
který stanoví povinnost k návrhu zákona připojit rovněž srovnávací 
tabulku v případě, že jsou návrhem dotčeny předpisy EU. Konstatování 
předkladatele, že srovnávací tabulka bude doplněna až při předložení 
materiálu vládě (viz sdělení přiložené k materiálu), na výše uvedené 
povinnosti nic nemění. 

Bere se na vědomí. 
Srovnávací tabulka byla doplněna do materiálu. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

2.  Po stránce materiální: 
Předložený materiál má implementační charakter, neboť do právního 
řádu ČR transponuje směrnici Rady (EU) 2015/2376 ze dne 
8. prosince 2015, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o 
povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (dále jen 
„DAC III“).  
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Pro oblast mezinárodní spolupráce při správě daní je stěžejní směrnice 
Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci 
v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, v konsolidovaném 
znění (dále jen „DAC“). Návrhu se okrajově týká rovněž směrnice 
Rady (EU) 2015/2060 ze dne 10. listopadu 2015, kterou se zrušuje 
směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových 
plateb.  

Bere se na vědomí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

3. Z Předně podotýkáme, že vzhledem ke skutečnosti, že předkladatel 
současně s návrhem nepředložil srovnávací tabulku (viz výše) a platné 
znění zákona č. 164/2013 Sb., je orientace v návrhu poměrně 
komplikovaná.  
 
V důsledku výše uvedeného v návrhu postrádáme transpozici některých 
článků směrnice DAC III.  
 
Konkrétně se jedná o implementaci: 

Částečně vyhověno a vysvětleno. 
K platnému znění: 
Platné znění omylem nebylo vloženo do systému eKlep. 
Platné znění bylo doplněno do materiálu. 
 
K definici automatické výměny: 
Text zákona byl upraven a byla transponována definice automatické 
výměny podle pímena a) a b) dané definice. Pro písmeno c) ale nebyl 
identifikován žádný okruh skutečností, na které by se mohla tato 
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-  čl. 1 odst. 1) písm. a) bod 9: DAC III, který definuje „automatickou 
výměnu“.   
- čl. 1 odst. 3) – čl. 8a odst. 3 DAC III, kterým se do směrnice DAC 
v platném znění vkládá nový čl. 8a odst. 3, který se týká mezinárodních 
dohod. V návrhu je proveden pouze druhý pododstavec tohoto článku, 
kterému odpovídá § 13rd odst. 3 návrhu. Provedení prvního 
pododstavce jsme v návrhu nedohledali. Žádáme doplnit.    
Tato připomínka je zásadní.  

definice vztahovat. 
 
K čl. 8a odst. 3: 
Toto ustanovení je plně transponováno: 
 
§ 13rd odst. 3 transponuje první větu prvního pododstavce a celý druhý 
pododstavec. 
Druhá věta prvního pododstavce upravuje podmínky poskytování 
informací od třetích států, což je již upraveno ve stávajícím § 24 zákona 
o mezinárodní spolupráci při správě daní. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

4. D K čl. 8a odst. 7 DAC III.: 
Některá ustanovení DAC III zavazují nejen členské státy, ale ukládají 
povinnosti i Evropské komisi (viz např. čl. 1 odst. 3) - čl. 8b – 
„statistické údaje o automatických výměnách“), která by měla plnit 
některé povinnosti v součinnosti s členskými státy. Článek 8a odst. 7 
DAC III zmocňuje Komisi k přijímání praktických opatření, která by 
měla být vydávána za účelem standardizace sdělování informací podle 
odst. 6 čl. 8a DAC III. Je důležité vyjasnit, jakou právní povahu budou 
praktická opatření Komise mít. V případě, že by měla formu právního 
předpisu bylo by nutné je do právního řádu ČR rovněž implementovat. 
Jsme názoru, že z tohoto důvodu by pak bylo nezbytné do návrhu 
doplnit zmocňovací ustanovení k vydání podzákonného právního 
předpisu, který by tato opatření Komise prováděl do vnitrostátního 
práva.  
Žádáme předkladatele o zhodnocení stavu a vyjádření se k formě 
implementace.  

Vysvětleno. 
Nepředpokládá se, že by k provedení byly vydány právní předpisy, 
které by vyžadovaly transpozici. Očekává se vydání standardního 
formuláře formou prováděcího nařízení Evropské komise. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

5. D K zrušení/přesunutí  § 13 odst. 5: 
Toto ustanovení (v t.č. platném znění) je implementační k čl. 8 odst. 4 
směrnice DAC a upravuje režim výměny informací. Dle důvodové 
zprávy (viz k bodu 2 str. 16) by toto ustanovení mělo být přesunuto do 
samostatného § 13u návrhu. T.č. platné znění § 13 odst. 5 ukládá 
ústřednímu kontaktnímu orgánu  povinnost sdělit jednou ročně 
Evropské komisi informace o objemu automatických výměn , a to 
nejpozději do 6 měsíců od konce zdaňovacího období, ve kterém byly 
poskytnuty. Nyní navržené znění § 13u, které provádí čl. 1 odst. 3 – čl. 
8b odst. 1 DAC III, zcela neodpovídá znění původního § 13 odst. 5, 
protože postrádá lhůtu 6 měsíců. Lhůta 6 měsíců nevyplývá z výše 
uvedeného čl. DAC III, takže její neprovedení není z hlediska 
transpozice relevantní.  
Z formálního hlediska je však nutné tento článek vykázat v rozdílové 
tabulce, protože zrušení § 13 odst. 5 je v bodovém znění správně 
podtrženo, avšak není uvedeno v rozdílové tabulce. Zrušení § 13 odst. 
5 pravděpodobně odpovídá čl. 1 odst. 1 bodu 17 podbod 2) DAC III, 
kterým se mimo jiné zrušuje odst. 4 čl. 8 směrnice DAC, v platném 

Vyhověno. 
Lhůta byla vypuštěna, protože ustanovení nepokrývá nadále již pouze 
jeden druh automatické výměny, a předpokládá se, že budou zaváděny 
další druhy. Pro každý druh výměny přichází v úvahu jinak určená 
lhůta. 
Rozdílová tabulka a důvodová zpráva byla upravena. 
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znění.  
Žádáme § 13 odst. 5 doplnit do rozdílové tabulky a uvést k němu 
příslušný článek směrnice DAC III.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

6. Z K § 13ra odst. 2: 
Transpozice čl. 1 odst. 3 – čl. 8a odst. 4 DAC III - je zřejmě jiného 
významu, než ustanovení práva EU. To říká toliko, že se „odstavce 1 
a 2 se nepoužijí na předběžná daňová rozhodnutí s přeshraničním 
prvkem, která se týkají výlučně daňových záležitostí jedné nebo více 
fyzických osob“, což neznamená, že se neposkytují vůbec. Nepoužije 
se pouze úprava automatické výměny takových informací. Navrhujeme 
vložit slovo „pravidelně“ mezi slova „se“ a „neposkytují“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Věcně lze s textem připomínky souhlasit. Přesto není zcela zřejmé, že 
slova „se pravidelně poskytují“ mají vyjadřovat pravý opak slov „se 
pravidelně neposkytují“, protože by z nich mohlo plynout, že se 
poskytují v rámci automatické výměny informací, ale pouze někdy. 
Z toho důvodu se jeví jako vhodnější doplnění slov „podle odstavce 1“ 
za slova „se neposkytují“. 
Text zákona a důvodová zpráva byly upraveny. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

7. Z K § 13rc odst. 4 písm. a): 
Pojem „sdružené podniky“ v čl. 1 odst. 1 písm. b) bod 15 písm. c) DAC 
III, a obdobný pojem (spojené osoby) odkazující na definici § 23 odst. 
7 zákona č. 586/1991 Sb., se nepřekrývají, jak je patrno z omezení 
hranicí 25 % podílu na kapitálu (zúžení oproti směrnici) a 
naopak rozšíření také na některé případy, které zřejmě nelze podřadit 
pod sice vágní, nicméně jasně danou definici směrnice (převzatou z 
modelové konvence OECD): „jeden podnik se podílí přímo nebo 
nepřímo na řízení, kontrole nebo kapitálu jiného podniku nebo tytéž 
osoby se přímo nebo nepřímo podílejí na řízení, kontrole nebo kapitálu 
těchto podniků.“ Požadujeme proto upravit anebo vysvětlit v Důvodové 
zprávě, proč je rozsah tohoto pojmu jiný než ve směrnici. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno. 
Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění je svou povahou pouze 
kolizní norma a skutečný obsah jejím pojmům dává až konkrétní právní 
úprava v rámci jednotlivých právních řádů. 
Smyslem a účelem daného ustanovení je postihnout skupiny podniků, 
ve kterých má jeden podnik nezanedbatelný vliv na chod jiného 
podniku. Hranice 25 % používaná v zákoně o dani z příjmů s tímto 
cílem není v rozporu. Je těžko představitelné, že by vliv na výši 
sjednaných cen mohla mít osoba, která má ve společnosti menší než 
25% podíl (a nenaplňovala by přitom žádné jiné kritérium, které je 
uvedené v § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů). 
Hranice 25 % pro podíl na kapitálu je navíc v souladu s aktuálním 
zněním návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti 
praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují 
fungování vnitřního trhu. 
Z tohoto důvodu není racionální zavádět novou kategorii spojených 
osob a pro účely transpozice pojmu „sdružené podniky“ ve smyslu 
směrnice postačí zavedený pojem „spojené osoby“ podle zákona 
o daních z příjmů. 
Důvodová zpráva byla upravena. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

8. D K § 13rd odst. 2: 
Ustanovení stanoví, že údaje podle odst. 1 téhož paragrafu se nesdělují 
ministerstvu a Evropské komisi. Tento paragraf transponuje čl. 1 odst. 
3 – čl. 8a odst. 8 DAC III. Dotčený článek však omezuje poskytnutí 
informací pouze vůči Komisi, ústřední kontaktní orgán se dle směrnice 
k informacím dostat může. Navržené znění jde tedy nad rámec 
směrnice DAC III.  
Dále s hlediska větné stavby v českém jazyce (pravidlo téma-réma) je 
nutno formulovat s jiným slovosledem: Údaje podle odstavce 1 písm. 
a), b), h) a k) se ministerstvu a Evropské komisi nesdělují. Pokud 
předkladatel skutečně zamýšlí zamezit přístup k údajům rovněž 
ministerstvu, domníváme se, že by bylo vhodné nahradit spojku „a“ 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí není ústředním kontaktním orgánem, tím je 
Generální finanční ředitelství. Ústřednímu kontaktnímu orgánu tak nad 
rámec směrnice není zužován okruh informací, ke kterým by měl 
přístup. 
S ohledem na to, že tématem věty jsou „údaje podle odstavce 1 písm. 
a), b) h) a k)“ a rématem „ministerstvo a Evropská komise“, odpovídá 
daná věta objektivnímu slovosledu. 
Pokud jde o spojku „ani“, pak daná věta nepřipouští jiný výklad ani 
v případě spojky „a“, jak je navrženo v návrhu zákona. 
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spojkou „ani“, aby bylo patrné, že k údajům nebude mít přístup žádný 
ze subjektů.  
Žádáme vysvětlit tuto odchylku od směrnice DAC III.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

9. D K § 13rf: 
Tento paragraf upravuje lhůtu pro poskytnutí informace o předběžném 
daňovém rozhodnutí nebo předběžném posouzení převodních cen do 3 
měsíců, což je v souladu s čl. 1 odst. 3) – čl. 8a odst. 5 písm. a) DAC 
III. Odstavec 5 tohoto článku však v písm. b) stanoví, že v případě 
informací, které jsou uvedeny v odst. 2 čl. 8a  DAC III, má výměna 
probíhat v období před 1. lednem 2018.  
Vzhledem k tomu, že je k výše uvedenému paragrafu návrhu 
v rozdílové tabulce uvedeno i  písm. b) čl. 8a odst. 5 DAC III,  
žádáme uvést, kde v návrhu je tento časový úsek zohledněn.  

Vysvětleno. 
Jde o přechodný režim pro starší rozhodnutí, a tedy je upraven 
v přechodných ustanoveních, konkrétně v čl. II bodu 1. 
Rozdílová tabulka byla upravena. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

10. D K čl. II body 1-4 návrhu: 
Tato přechodná ustanovení implementují čl. 1 odst. 3 – čl. 8a odst. 2 
pododst. 1-3  a čl. 2 odst. 2 směrnice DAC III, přílohu č. I, oddíl IV 
pododdíl A směrnice 2014/107/EU a čl. 1 směrnice 2015/2060/EU.   
 
Tato ustanovení je nutné v návrhu podtrhnout.  

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

11.  Závěr: 
Návrh zákona hodnotíme do vyjasnění výše uvedených připomínek 
jako s právem EU částečně slučitelný.  
Formální nedostatky návrhu je nutné napravit.  

 Bere se na vědomí. 

33. Hlavní město Praha 1. D Obecně 
Doporučujeme zvážit navrhované znění, neboť zákon č. 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 344/2013 Sb., je v Části první 
hlava III členěna na 4 díly, které jsou dále členěny na § 9 až 17, nikoliv 
na oddíly (týká se čl. I bodu 3), a nemá žádnou přílohu (týká se čl. I 
bodu 6 a čl. II bodu 3). 

Vysvětleno. 
Předložený návrh zákona zohledňuje novelu zákona o mezinárodní 
spolupráci, která byla v době připomínkového řízení projednávána 
Senátem. Novela je již platná a účinná (zákon č. 105/2016 Sb.). 

33. Hlavní město Praha 2. D Obecně 
V souladu s čl. 26 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
nově vkládané paragrafy označovat číslem shodným s číslem 
paragrafu, za který se nový paragraf vkládá s tím, že k číslu vkládaného 
paragrafu se připojí malé písmeno „a“, např. „§ 2a“, „§ 2b“, „§ 2c“ 
apod.; nikoliv však „§ 13ra“ (týká se čl. I bodů 3 a 4 a čl. II bodů 1, 3 a 
4). 

Vysvětleno. 
Předložený návrh zákona zohledňuje novelu zákona o mezinárodní 
spolupráci, která byla v době připomínkového řízení projednávána 
Senátem. Novela je již platná a účinná (zákon č. 105/2016 Sb.). 

33. Hlavní město Praha 3. D Obecně 
V Důvodové zprávě části I bodě 3 je uvedeno: „Tím by měla napomoci 
řešit některé problémy způsobené přeshraničním vyhýbáním se 
daňovým povinnostem, agresivním daňovým plánováním a škodlivou 
daňovou soutěží.“. Domníváme se, že by bylo žádoucí upřesnit, co je 
míněno pojmem „agresivní daňové plánování“ (neboť navrhovaný 
zákon je v meziresortním připomínkovém řízení předkládán i 

Vysvětleno. 
Agresivní daňové plánování je ustálený pojem v oblasti daní. Jde 
o pojem, který je běžně používán, avšak je vnímán spíše intuitivně, 
protože o přesné definici se vedou akademické diskuse. Z toho důvodu 
není ambicí důvodové zprávy, poskytnout definici vlastní. 
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subjektům, které nutně nemají takovou znalost problematiky jako 
předkladatel), aby bylo možné relevantně posoudit, zda navrhované 
znění odpovídá vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 
uvedenému v Důvodové zprávě. 

33. Hlavní město Praha 4. D K čl. I 
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1): 
V souladu s čl. 55 odst. 5 větami třetí a čtvrtou Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme navrhované doplnění poznámky pod čarou 
vypustit. 

Vysvětleno. 
S ohledem na článek 2 odst. 1 směrnice, musí transpoziční předpis 
obsahovat odkaz na směrnici. Tento požadavek není možné ignorovat, a 
sám o sobě bez dalšího není ani v rozporu s článkem 55 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, protože ty samy připouští odchylku 
(slovo „zpravidla“). 

33. Hlavní město Praha 5. D K čl. I 
K bodu 3 (Část první hlava III díl 2 oddíl 3): 
V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
pododstavce nebo body oddělovat čárkou; pokud však text pododstavce 
nebo bodu je samostatnou větou v jazykovém (nikoliv legislativním) 
smyslu, oddělovat je středníkem. 

Bere se na vědomí. 

33. Hlavní město Praha 6. D K čl. I 
K bodu 3 (Část první hlava III díl 2 oddíl 3): 
V souladu s čl. 42 odst. 1 větou druhou Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v § 13rc odst. 4 písm. a) za slovo „jurisdikcích“ vložit 
čárku. 

Vysvětleno. 
V daném případě mohou nastat písmena a) i b) současně, jde tedy o 
věty v poměru slučovacím a čárka není na místě. 

33. Hlavní město Praha 7. D K čl. I 
K bodu 6 (Příloha č. 2): 
V souladu s čl. 45 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme za slova „V příloze č. 2 k“ vložit slovo 
„tomuto“. 

Vysvětleno. 
Příloha č. 2 není přílohou k navržené novele, ale jde o přílohu 
k novelizovanému zákonu. Není tedy „k tomuto“ ale „k jinému“. Proto 
je nepříhodné uvádět slovo „tomuto“. 

33. Hlavní město Praha 8. D K čl. II 
K bodu 4: 
V souladu s čl. 51 odst. 2 a čl. 61 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme za slova „zákona č. 586/1992 Sb.,“ vložit slova „o 
daních z příjmů,“. 

Vysvětleno. 
Jde o zkrácenou citaci podle čl. 61 Legislativních pravidel vlády, ve 
které se název zákona neuvádí. 

57. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1. D K čl. II bodu 1. 
Slova „členským státům“ doporučujeme nahradit slovy „kontaktním 
místům jiných členských států“. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

58. Nejvyšší soud 1. D prolomení zásady mlčenlivosti s retroaktivním prvkem - čl. II odst. 1 
přechodných ustanovení  řeší situaci, do jaké daňové historie 
jednotlivého subjektu při výměně údajů z předběžných daňových 
rozhodnutí a posouzení převodních cen může správce daně zajít. 
Základem jsou údaje z období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016, ale při 
splnění určité zákonem definované podmínky lze poskytnout i údaje 
z období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Daňové subjekty ale v době, 
kdy se správcem řešily tuto problematiky, nemohly s ohledem na 
zásadu mlčenlivosti (§ 9 odst. 1 daňového řádu) předvídat, že údaje 

Vysvětleno. 
Uvedené informace je již v současné dob možno poskytovat jiným 
členským státům na základě spontánní výměny (§ 14 zákona 
o mezinárodní spolupráci při správě daní) nebo na základě výměny 
informací na žádost (§ 9 zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní). 
Navržená právní úprava je tedy retrospektivní, avšak není retroaktivní, 
protože uvedený okruh informací již nyní může být předmětem výměny 
informací na základě tohoto zákona a mění se pouze typ použitelné 
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z těchto úředních výstupů se mohou dostat k třetím osobám, natož do 
databáze jiného státu. Jelikož se jedná o přeshraniční dosah, dovedu si 
představit, že by mohla vědomost o této skutečnosti způsobit, že 
daňové subjekty by od správce daně předběžné daňové rozhodnutí nebo 
posouzení převodních cen nežádaly, ať už by byla jejich motivace 
jakákoliv. Zákon má obecně platit „pro futuro“, což připomínkovaná 
novela v tomto bodu nepřímo překračuje, neboť budou poskytována 
data z minulosti. Účastníkům daňového řízení sice není zpětně 
přidávána žádná povinnost, ale mění se „hřiště“, na němž jejich daňové 
řízení proběhlo. Za právně nezpochybnitelné považuji řešení, kdy 
výměna informací bude poskytována až z daňových řízení zahájených 
po 1. 1. 2017 (předpokládaná účinnost novely).  

výměny. Tato skutečnost je podrobněji popsána v důvodové zprávě. 

58. Nejvyšší soud 2. D nevyužití možnosti vyjmout z výměny informací ta rozhodnutí a 
posouzení vydaná podnikům, jejichž roční čistý obrat na úrovni skupiny 
je nižší ne 40 mil. EUR -  příslušná směrnice tuto možnost připouští, leč 
zákonodárce této výjimky nevyužívá, aniž by se v důvodové zprávě 
s touto možností jakkoliv vypořádal. Navrhuje se, aby bylo nevyužití 
této výjimku zdůvodněno. 

Vysvětleno. 
Důvody jsou popsány v předloženém materiálu, konkrétně jde o část B 
závěrečné zprávy z hodnocení regulace RIA. 

58. Nejvyšší soud 3.  Doplňující informace:  
V rámci připomínkového řízení jsem se kromě výše rozvedených 
námětů zabýval i legislativně-technickými nejasnostmi, které spočívaly 
v řazení paragrafů a jejich začlenění do stávajícího zákona. Tuhle 
záležitost mi ale objasnil přímo jeden z odpovědných úředníků MF ČR 
a to odkazem na novelu téhož zákona, která byla dne 16. 3. 2016 
schválena v Senátu ČR jako senátní tisk č. 206, a o níž se 
v předložených materiálech nikde nepsalo, čímž řazení paragrafů 
působilo zmatečně. 

Vysvětleno. 
Odkazy na senátní tisk č. 206 byly uvedeny v důvodové zprávě a dále 
se záhlaví zákona odvolávalo na zákon „…/2016 Sb.“, tedy na zákon 
který je zatím v legislativním procesu. 

 
Připomínková místa, která neuplatnila připomínky: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky - Rada pro vývoj, 
výzkum a inovace, Akademie věd ČR, Asociace krajů, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká advokátní komora, Česká 
národní banka, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad 
zeměměřický a katastrální, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura ČR, Hospodářská komora 
České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, 
Komora daňových poradců, Komora patentových zástupců, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Krajský úřad Jihočeského kraje, 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad 
Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, 
Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší 
státní zastupitelství, Notářská komora, Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv České 
republiky, Senát – zahraniční výbor, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz měst a obcí, Svaz průmyslu a dopravy ČR, 
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Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zahraniční styky a 
informace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, Asociace 
exportérů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, Katedra finančního práva a národního 
hospodářství PF MU, Poslanecký klub ANO 2011, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, 
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové, Poslanecký klub Občanské demokratické strany, Poslanecký klub TOP 09 a 
Starostové, Poslanecký klub Úsvit – Národní Koalice, Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR, Senát PČR, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, 
Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, Americká obchodní komora v České republice, Asociace pro kapitálový trh, CzechInvest, Česko-německá 
obchodní a průmyslová komora, Svaz účetních 
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
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